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 nr. 274 654 van 27 juni 2022 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. JESPERS 

Broederminstraat 38 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Indiase nationaliteit te zijn, op 21 april 2022 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 15 februari 2022 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf 

met toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ongegrond wordt verklaard. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 16 mei 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 juni 2022. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN . 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat R. JESPERS verschijnt voor 

verzoeker en van advocaat L. RAUX, die loco advocaat A. DE WILDE verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 17 januari 2022 dient verzoeker een aanvraag tot verblijfsmachtiging in met toepassing van artikel 9ter 

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet).  

 

Op 15 februari 2022 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie een beslissing 

waarbij verzoekers verblijfsaanvraag ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard, aan verzoeker ter 

kennis gebracht op 21 maart 2022.  
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Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 17.01.2022 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

R. (…), J. (…) S. (…) 

Geboren te (…) op (…) 1950 

Nationaliteit: India 

Adres: (…) 

  

in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen door Artikel 

187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, deel ik u mee dat dit verzoek 

ontvankelijk doch ongegrond is.  

 

Reden:  

 

Het aangehaalde medisch probleem kan niet worden weerhouden als grond om een verblijfsvergunning 

te bekomen in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen door 

Art. 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen. 

 

Er werden medische elementen aangehaald voor R. (…), J. (…) S. (…), die echter niet weerhouden 

konden worden (zie verslag arts-adviseur d.d. 15.02.2022 in gesloten omslag). 

 

Derhalve  

1) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit,          of  

2) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate 

behandeling is in het land van herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft.  

 

Wij herinneren eraan dat de arts van de Dienst Vreemdelingenzaken enkel een advies dient te geven over 

de medische aspecten, gestaafd door een medisch attest (zie in dit verband het Arrest RvS 246385 van 

12.12.2019). Bijgevolg kan in het kader van dit advies geen rekening worden gehouden met gelijk welke 

interpretatie, extrapolatie of andere verklaring van de verzoeker, zijn raadsman of elke andere persoon 

buiten de medische wereld betreffende de medische situatie (ziekte, evolutie, mogelijke complicaties...) 

van de zieke persoon. 

 

Gelieve eveneens bijgevoegde gesloten omslag aan R. (…), J. (…) S. (…) te willen overhandigen.” 

 

Op 15 februari 2022 neemt de gemachtigde eveneens een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Tegen deze beslissing stelt verzoeker ook een beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad), gekend onder het rolnummer 273 973. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoeker heeft binnen de in artikel 39/81, vierde lid van de vreemdelingenwet voorziene termijn van 8 

dagen, de griffie in kennis gesteld dat hij geen synthesememorie wenst neer te leggen. Met toepassing 

van artikel 39/81, laatste lid van voormelde wet wordt de procedure voortgezet overeenkomstig het eerste 

lid. De Raad doet uitspraak op basis van de middelen uiteengezet in het inleidend verzoekschrift en zonder 

afbreuk te doen aan artikel 39/60 van de vreemdelingenwet.  

 

  



  

 

 

 

X 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), 

van de artikelen 9ter en 62 van de vreemdelingenwet en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Ter adstruering van zijn middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

 

“Eerste onderdeel, 

Het verzoek ingediend op basis van artikel 9ter vreemdelingenwet wordt afgewezen op basis van het 

advies dd. 15.2.2022 van de arts-adviseur dr. CB. 

Deze stelt in het advies als conclusie: 

 

“Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat de pathologie bij de betrokkene, hoewel dit 

kan beschouwd worden als een medische problematiek die een reëel risico kan inhouden voor zijn leven 

of fysieke integriteit indien dit niet adequaat behandeld en opgevolgd wordt, geen risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling, gezien behandeling en opvolging beschikbaar en toegankelijk 

zijn in India. Derhalve is er vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar 

het herkomstland, India.” 

 

Deze conclusie moet leiden tot de gegrondheid van de aanvraag. 

 

Artikel 9ter vreemdelingenwet maakt een onderscheid tussen: 

-een ziekte die een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit; en 

-een ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling 

wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst. 

 

Het gaat om twee totaal onderscheiden criteria met andere risico criteria; ‘voor leven of fysieke integriteit’, 

en ‘op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in zijn 

land van herkomst’. ‘Leven of fysieke integriteit’ is in de wet onderscheiden van ‘onmenselijke of 

vernederende behandeling’. In geval het risico op ‘leven of fysieke integriteit’ aanwezig is (zoals in casu 

in de conclusie is gesteld door de arts-adviseur) moet op geen enkele wijze onderzocht worden of er een 

adequate behandeling in het land van herkomst bestaat; in dat geval moet tot gegrondheid beslist worden. 

Enkel het ‘andere’ en dus ‘onderscheiden’ risico op onmenselijke of vernederende behandeling vereist 

nog een onderzoek naar de behandeling in het land van herkomst. 

 

Verzoeker is er zich van bewust dat de vermelde arts-adviseur in zijn adviezen constant deze twee criteria 

door elkaar haspelt, en dat bepaalde rechtspraak (die geen precedentswaarde heeft) hier geen probleem 

van maakt. Dit belet niet dat de tekst van de wet is wat hij is en dient gerespecteerd te worden. 

 

Reeds het loutere feit op zich dat de arts-adviseur in zijn conclusie er niet in slaagt om de wettelijke criteria 

overeenkomstig de wet toe te passen (en de beslissing hem hier in volgt) impliceert dat er een schending 

is van de motiveringsverplichting, daar de ‘conclusie’ in strijd is met de wet en de criteria van artikel 9ter 

vreemdelingenwet. 

 

Verzoeker is dan ook van mening dat op basis van de conclusie van de arts-adviseur tot gegrondheid van 

de aanvraag had moeten beslist worden, minstens dat de beslissing dient vernietigd te worden omdat zij 

steunt op een advies dat in strijd is met de bepalingen van artikel 9ter vreemdelingenwet. Minstens is de 

beslissing niet zorgvuldig. 

 

Om vermelde redenen dient de beslissing die het advies overneemt, vernietigd te worden. 

 

De beslissing schendt artikel 9ter, §1 vreemdelingenwet, de formele motiveringsverplichting en het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Tweede onderdeel, 

 

De beslissing steunt voor wat betreft de toegankelijkheid van de zorgen en de opvolging in het land van 

herkomst/terugname zoals in het advies vermeld, op bronnen die allen dateren met laatste update van 
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5.1.2016. Het advies wordt meer dan zes jaar later opgemaakt. Deze bronnen zijn bijgevolg niet meer 

actueel en kunnen niet adequaat de huidige toestand van het gezondheidssysteem in India aantonen. 

 

Er is bijgevolg een schending van de materiële motiveringsverplichting en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Derde onderdeel, 

 

De beslissing zelf stelt, met verwijzing naar het arrest van de RvSt van 12.12.2019 dat de arts van DVZ 

enkel advies dient te geven over de medische aspecten, en bijgevolg in het kader van dit advies geen 

rekening kan gehouden worden met gelijk welke interpretatie, extrapolatie of andere verklaring van 

verzoeker, zijn raadsman of elke andere persoon buiten de medische wereld betreffende de medische 

situatie van de zieke persoon. 

 

Deze rechtspraak impliceert dialectisch en dus anderzijds dat de arts-adviseur geen enkele bevoegdheid 

heeft om enig advies te geven dat buiten zijn medische competentie ligt. 

 

Nochtans bezondigt het advies zich op diverse punten aan motieven die op geen enkele wijze uit zijn 

medische competentie kunnen voortvloeien.  

 

Zo maakt het advies een ganse overweging op pagina 5 in het kader van de toegankelijkheid over de 

interpretatie van de verhouding tussen de gezondheidszorg in India, het land van herkomst, en België. De 

arts-adviseur verwijst hierbij naar rechtspraak van het EHRM hoewel hij geen jurist is en hij als arts niet 

de competentie en scholing heeft om arresten te interpreteren. De arts heeft zich hier niet over uit te 

spreken, maar matigt zich die competentie wel aan. 

 

De arts-adviseur overweegt verder dat verzoeker niet zou aantonen dat de zorgen voor hem financieel 

niet toegankelijk zouden zijn. Verder stelt het advies in dat kader dat het ‘onwaarschijnlijk lijkt dat 

verzoeker in India geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben’. Ook wordt nog gesteld dat 

verzoeker in woont bij zijn Belgische partner, en deze ‘betrokkene financieel kan bijstaan, moest dit nodig 

zijn’. 

Het gaat steeds om gegevens waarover de arts-adviseur geen competentie heeft en hij er zich bijgevolg 

niet over kan uitspreken. Verder gaat het overigens over louter beweringen zonder ook maar enig 

onderzoek bv in verband met de beweerde ‘onwaarschijnlijkheid’ (!) van het niet hebben van familie in 

India, of in verband met de beweerde financiële mogelijkheden van zijn Belgische partner. 

 

Verzoeker is er zich van bewust dat de arts-adviseur in zijn adviezen systematisch dergelijke motiveringen 

ontwikkelt. 

Het gaat evenwel om een principiële discussie; wanneer conform de rechtspraak van de Raad van State 

aan ‘advocaten’ ontzegd wordt zich in te laten met interpretatie, extrapolatie of andere verklaring 

betreffende de medische aspecten, geldt dit evenzeer voor wat betreft de arts-adviseur wanneer deze 

zich buiten het medische terrein begeeft. 

De bestreden beslissing die het advies overneemt schendt dan ook de materiële motiveringsverplichting, 

het zorgvuldigheidsbeginsel en artikel 9ter, §1 vreemdelingenwet.” 

 

3.2 De uitdrukkelijke motiveringsplicht, zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en 

in artikel 62 van de vreemdelingenwet, heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen 

waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er 

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De uitdrukkelijke motiveringsplicht 

verplicht de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing 

ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (cf. RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 

2004, nr. 132.710). Het begrip ‘afdoende’ impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing  

 

De Raad bemerkt dat in de bestreden beslissing duidelijk de feitelijke en juridische motieven die eraan 

ten grondslag liggen, worden weergegeven. De gemachtigde motiveert, met verwijzing naar artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet, dat het door verzoeker aangehaalde medisch probleem niet kan worden 

weerhouden als grond om een verblijfsvergunning te bekomen omdat uit het voorgelegde medische 

dossier niet kan worden afgeleid dat verzoeker lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het 

leven of fysieke integriteit, noch dat hij lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke 
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of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van herkomst of het 

land waar hij gewoonlijk verblijft. Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in 

staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is 

genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht.  

 

Uit het verzoekschrift blijkt bovendien dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat 

het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoeker bijgevolg de schending van 

de materiële motiveringsplicht aanvoert. De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve 

rechtshandeling moet steunen op deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan 

naar behoren bewezen is en die in rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking kunnen 

worden genomen (cf. RvS 14 juli 2008, nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 5 

december 2011, nr. 216.669). De materiële motiveringsplicht vereist met andere woorden dat voor elke 

administratieve beslissing rechtens aanvaardbare motieven met een voldoende feitelijke grondslag 

moeten bestaan. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

zijn beoordeling in de plaats te stellen van deze van de administratieve overheid. De Raad is in de 

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan 

niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624).  

 

De Raad wijst er op dat het zorgvuldigheidbeginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen 

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (cf. RvS 2 februari 

2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 

in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier 

en op alle daarin vervatte dienstige stukken.  

 

De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel wordt 

beoordeeld in het licht van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“§1. De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op 

zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke 

integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen 

adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan een machtiging tot 

verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde.  

 

(…) 

 

De beoordeling van het in het eerste lid vermelde risico, van de mogelijkheden van en van de 

toegankelijkheid tot behandeling in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, en van de in het 

medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, 

gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister of zijn 

gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze geneesheer kan, indien hij dit nodig acht, de 

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen.” 

 

Naar luid van artikel 9ter, §1, eerste lid van de vreemdelingenwet kan een machtiging tot verblijf bij de 

minister c.q. staatssecretaris of zijn gemachtigde worden aangevraagd door “(d)e in België verblijvende 

vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op zodanige wijze lijdt aan een ziekte 

dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op 

een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land 

van herkomst of het land waar hij verblijft”. Deze bepaling houdt duidelijk verschillende mogelijkheden in 

wat betreft de ziekte van de betrokkene: de ziekte houdt een reëel risico voor zijn leven of fysieke integriteit 

in of zij houdt een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling door een gebrek aan 

adequate behandeling in het land van herkomst in (cf. RvS 19 juni 2013, nr. 223.961). 

 

De bestreden beslissing is gesteund op het advies van de arts-adviseur van 15 februari 2022, dat deel 

uitmaakt van de bestreden beslissing en bij deze beslissing werd gevoegd en hetgeen luidt als volgt: 

 

“Ik kom terug op uw vraag voor evaluatie van het medisch dossier voorgelegd door genoemde persoon in 

het kader van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, bij onze diensten ingediend op 17.01.2022. 
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Aangeleverde documenten: 

 

- SMG dd. 19-10-2021 van dr. S. (…), huisarts, met de volgende informatie: 

o Gekend met hypertensie en diabetes mellitus onder medicatie met amlodipine, metformine, 

gliclazide 

- Verwijsbrief cardioloog 

- Vraag voor oogcontrole in kader diabetes 

- Verschillende niet-medische attesten in kader van Waarborgattest huisdokter en Bevestiging 

medische waarborg OCMW 

-  

Verwijzend naar uw vraag voor advies kan ik u meedelen dat het hier een man van 71 jaar betreft 

afkomstig uit India. Als voornaamste pathologie weerhouden we diabetes mellitus onder medicatie. 

Specialistische opvolging, gegevens van HbA1c en eventuele comorbiditeiten zijn niet gekend of 

gedocumenteerd. 

Als medicatie weerhouden we: 

- Metformine 

- Gliclazide 

- Amlodipine 

Geen vermelding op SMG: 

- Pantoprazole 

- Gambaran nabumeton 

- Vidisic oogdruppel kunsttranen carbomeer 

 

Betrokkene kan reizen. 

 

Beschikbaarheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst / terugname 

 

Er werd gebruik gemaakt van de volgende bronnen (deze informatie werd toegevoegd aan het 

administratief dossier van de betrokkene): 

 

1. Informatie afkomstig uit de MedCOI-databank die niet-publiek is  : 

 

Availability of medical treatment 

 

Source   AVA15492 

Information Provider  Local doctor 

Priority   Normal (14 days) 

Request Sent   26/01/2022 

Response Received  27/01/2022 

 

(…) 

 

- Metformine 

 

(…) 

 

- Gliclazide 

 

(…) 

 

- Amlodipine  

 

(…) 

  

- Pantoprazole 

 

(…)  

- Gambaran nabumeton= Pijnstiller type NSAID 
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Gezien er geen gegevens gekend zijn over de indicatie van deze specifieke medicatie en er actueel 

in de databank geen beschikbaarheid kan gevonden worden, worden de meer courante pijnstillers 

type NSAID opgezocht 

 

(…) 

 

- Vidisic oogdruppel kunsttranen carbomeer 

 

(…)  

 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat de actuele opvolging door een huisarts verdergezet 

kan worden in het thuisland. De actuele medicatie onder de vorm van metformine, gliclazide, amlodipine, 

pantoprazole, diclofenac, ibuprofen, naproxen als pijnstillers en kunsttranen zijn beschikbaar in het 

thuisland India. 

 

Vanuit het standpunt van beschikbaarheid van de zorg is er geen tegenindicatie voor een terugkeer naar 

het thuisland. 

 

Toegankelijkheid van de zorgen en van de opvolging in het land van herkomst / terugname 

 

Betrokkene toont niet aan dat hij geen toegang heeft tot de benodigde zorg in India. 

 

Verzoeker haalt aan dat de gezondheidszorg in India ontoereikend is. Het EHRM heeft geoordeeld dat 

een eventualiteit van slechte behandelingen wegens een instabiele conjunctuur in een land op zich niet 

leidt tot een inbreuk op art 3 EVRM (zie: EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, 

§ 111) en dat, wanneer de bronnen waarover het beschikt, een algemene situatie beschrijven, de 

specifieke beweringen van een verzoekende partij in een geval moeten worden gestaafd door andere 

bewijselementen (zie: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 9; EHRM 28 februari 2008, Saadi/ltalië, § 

131; EHRM 4 februari 2005, Mamatkulov en Askarov/ Turkije, § 73; EHRM 73; EHRM 26 april 2005, 

Müslim/Turkije, § 68). 

Bovendien dient opgemerkt te worden dat een verblijfstitel niet enkel afgegeven kan worden op basis van 

het feit dat de toegankelijkheid van de behandelingen in het land van onthaal en het land van herkomst 

sterk uiteen kan lopen. Naast de verificatie van de mogelijkheden tot behandeling in het land van herkomst 

of het land waar de aanvrager gewoonlijk verblijft, vindt de in het kader van een aanvraag uitgevoerde 

evaluatie ook plaats op het niveau van de mogelijkheden om toegang te krijgen tot deze behandelingen. 

Rekening houdend met de organisatie en de middelen van elke staat zijn de nationale 

gezondheidssystemen zeer uiteenlopend. Het kan om een privé-systeem of een openbaar systeem gaan, 

een staatsprogramma, internationale samenwerking, een ziektekostenverzekering, een ziekenfonds, ... 

Het gaat dus om een systeem dat de aanvrager in staat stelt om de vereiste zorgen te bekomen Het gaat 

er niet om zich ervan te verzekeren dat het kwaliteitsniveau van dit systeem vergelijkbaar is met het 

systeem dat in België bestaat. Deze vergelijking zou tot gevolg hebben dat een verblijfsrecht zou worden 

toegekend aan elke persoon wiens systeem voor de toegang tot zorgverlening van minder goede kwaliteit 

zou zijn dan het systeem in België. Dit zou niet in overeenstemming zijn met de belangrijkste doelstelling 

van de verificaties op het gebied van de toegang tot de zorgverlening, namelijk zich ervan verzekeren dat 

deze zorgverlening in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft toegankelijk is voor de aanvrager.  

 

Het Ministerie van Volksgezondheid in India heeft als doel te voorzien in een adequate gezondheidszorg 

voor alle inwoners. In 2015 stelde men 'the National Health Policy 2015' op, waarin bepaald wordt dat de 

economische groei gebruikt dient te worden om de gezondheidszorg verder uit te bouwen.  

 

De Indiase gezondheidszorg is opgebouwd uit een private en een publieke sector. De private sector levert 

voornamelijk curatieve diensten. De publieke sector bestaat uit preventieve en curatieve diensten, 

gefinancierd door de overheid. Het nationale gezondheidsbeleid voorziet in een drieledige structuur, 

bestaande uit primaire, secundaire en tertiaire zorginstellingen om gezondheidszorg binnen het bereik 

van de mensen te brengen. 

 

Orale bloedglucoseverlagende middelen zijn verkrijgbaar in openbare gezondheidsinstellingen. Insuline 

en nieuwere medicijnen zijn alleen beschikbaar in particuliere instellingen en in zeer gespecialiseerde 

openbare ziekenhuizen. De kost van een dagelijkse behandeling met insuline bedraagt ongeveer 25 INR 

per dag (1 Indiase roepie = 0,012 euro).  
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Betrokkene toont niet aan dat de zorgen voor hem financieel niet toegankelijk zouden zijn. Er bestaan 

verschillende ziektekostenverzekeringen voor Indiase burgers, die de kosten van gezondheidszorg 

dekken.  ‘Rashtiya Swasthiya Bima Yojana’ (RSBY) biedt ziektekostenverzekering voor gezinnen onder 

de armoedegrens. Begunstigden onder RSBY hebben recht op een hospitalisatiedekking tot 30.000 INR 

voor de meeste ziekten waan/oor ziekenhuisopname vereist is Reeds bestaande aandoeningen zijn vanaf 

de eerste dag gedekt en er is geen leeftijdsgrens. Begunstigden hoeven slechts 30 INR te betalen als 

inschrijfgeld. 

Ook het 'Universal Health Insurance Scheme’ (UHIS) heeft als doel de toegang tot de gezondheidszorg 

te verbeteren voor arme gezinnen. 

‘Employment State Insurance Scheme’ (ESIS) wil dan weer sociaal-economische bescherming bieden 

aan werknemers en hun gezinsleden. 

 

Overigens lijkt het onwaarschijnlijk dat verzoeker in India geen familie, vrienden of kennissen meer zou 

hebben bij wie hij terecht kan voor (tijdelijke) opvang en hulp bij het bekomen van de nodige zorgen aldaar 

en/of voor (tijdelijke) financiële hulp. Momenteel woont hij in bij zijn Belgische partner.  Ook zij kan 

betrokkene financieel bijstaan, moest dit nodig zijn. Niets laat toe te concluderen dat hij niet zou kunnen 

instaan voor de kosten die gepaard gaan met de noodzakelijke hulp. 

 

Niets verhindert betrokkene derhalve om terug te keren. Het staat hem vrij hiertoe een beroep te doen op 

de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) om zo de nodige steun te verkrijgen voor een terugreis. 

Ook beschikt de IOM over een Reïntegratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer naar en 

reïntegratie in het land van herkomst te vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om mensen bij te staan 

in het vinden van inkomensgenererende activiteiten. Reïntegratiebijstand kan het volgende bevatten: 

beroepsopleidingen, opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een cursus of opleiding te volgen, 

kosten om informatie over beschikbare jobs te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van 

tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra baggage. 

 

Conclusie: 

Vanuit medisch standpunt kunnen we dan ook besluiten dat de pathologie bij de betrokkene, hoewel dit 

kan beschouwd worden als een medische problematiek die een reëel risico kan inhouden voor zijn leven 

of fysieke integriteit indien dit niet adequaat behandeld en opgevolgd wordt, geen reëel risico inhoudt op 

een onmenselijke of vernederende behandeling, gezien behandeling en opvolging beschikbaar en 

toegankelijk zijn in India. 

Derhalve is er vanuit medisch standpunt dan ook geen bezwaar tegen een terugkeer naar het 

herkomstland, India.” 

 

Verzoeker is het oneens met de gemaakte beoordeling.  

 

In de eerste plaats betoogt hij dat hij lijdt aan een ziekte die op zich een reëel risico inhoudt voor het leven 

of de fysieke integriteit en hij bijgevolg onder het eerste criterium van artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

valt waardoor hem het verblijfsrecht dient te worden toegekend. Verzoeker wijst op de conclusie van de 

arts-adviseur en betoogt dat dit in strijd is met artikel 9ter van de vreemdelingenwet, dat de beoordeling 

van twee onderscheiden ziektetoestanden vereist, enerzijds een ziekte die een reëel risico inhoudt voor 

het leven of voor de fysieke integriteit, en anderzijds een ziekte die een reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling doordat er geen adequate behandeling beschikbaar is in het 

land van herkomst. Hij wijst erop dat het advies een mengeling maakt van de twee criteria door het niet 

aanwezig zijn van een reëel risico enkel te beoordelen vanuit de aanwezigheid van een behandeling in 

het land van herkomst, maar dit risico niet  op basis van de ziekte te beoordelen. Hij wijst erop dat het 

advies stelt dat het gaat om een problematiek die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke 

integriteit, dat op die grond de aanvraag dan ook gegrond had moeten worden verklaard. Hij verduidelijkt 

dat het criterium ‘ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit’ in de wet niet 

gekoppeld is aan het al dan niet adequaat kunnen opvolgen van de ziekte in het herkomstland en dus niet 

aan de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de zorgen in het herkomstland, maar op zich staat. Hij 

wijst er verder op dat het tweede criterium niets te maken heeft met het feit dat verzoeker al dan niet lijdt 

aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, dat ook wanneer dit niet 

het geval is maar wanneer het gaat om een ziekte die bij gebrek aan adequate behandeling in het land 

van herkomst een risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling, het tweede criterium 

dient te worden toegepast. Hij meent dat de arts-adviseur zich had moeten uitspreken over de twee criteria 

afzonderlijk, doch dat hij deze mengt. 
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Verzoeker kan worden gevolgd waar hij stelt dat artikel 9ter van de vreemdelingenwet twee mogelijkheden 

inhoudt wat de ziekte betreft. De Raad herhaalt dat artikel 9ter van de vreemdelingenwet duidelijk 

verschillende mogelijkheden inhoudt die onafhankelijk van elkaar moeten worden getoetst. Concreet 

houdt deze bepaling in dat er enerzijds gevallen zijn van een vreemdeling die actueel lijdt aan een 

levensbedreigende ziekte of aandoening die actueel een gevaar oplevert voor zijn fysieke integriteit, dat 

wil zeggen het ingeroepen risico voor het leven of een aantasting van de fysieke integriteit moet imminent 

aanwezig zijn en de vreemdeling is daardoor niet in staat om te reizen. Er dient te worden aangenomen 

dat dit toepassingsgeval, die gevallen omvat waarin de aanvrager aantoont dat een terugkeer op zich naar 

zijn of haar land van herkomst niet kan zonder zijn of haar leven of fysieke integriteit in het gedrang te 

brengen (cf. Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 2478/001, 34) en er dus ‘een onmogelijkheid om te reizen’ 

bestaat (cf. Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 2478/008, 137-138). De vraag of de betrokken vreemdeling kan 

reizen zonder zijn leven of fysieke integriteit in gevaar te brengen, betreft een wezenlijk onderzoek dat is 

vereist om te kunnen besluiten of al dan niet sprake is van een reëel risico voor het leven of de fysieke 

integriteit. De arts-adviseur dient dan ook onbetwistbaar vast te stellen dat verzoeker kan reizen. 

Anderzijds is er het geval van de vreemdeling bij wie er actueel geen reëel risico is voor diens leven of 

fysieke integriteit en die dus in principe kan reizen maar die, indien er geen adequate behandeling 

voorhanden is voor zijn ziekte of aandoening in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, het 

risico loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling. Ook al betreft het in dit laatste geval geen 

acute levensbedreigende ziekte, er is wel een zekere vorm van ernst vereist voor wat betreft de 

ingeroepen ziekte of aandoening (cf. RvS 5 november 2014, nrs. 229.072 en 229.073). 

 

Uit de lezing van het medisch advies blijkt dat de arts-adviseur in zijn advies van 15 februari 2022 heeft 

vastgesteld dat verzoeker kan reizen. Hieruit blijkt afdoende dat de arts-adviseur het risico voor het leven 

of de fysieke integriteit van verzoeker is nagegaan. Uit deze motieven blijkt ook geenszins dat de arts-

adviseur de beoordeling of de ziekte een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit heeft 

gekoppeld aan het al dan niet adequaat kunnen opvolgen van de ziekte in het herkomstland of aan de 

vraag over de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de nodige zorgen in het land van herkomst. 

Verzoeker kan dan ook niet dienstig voorhouden dat het advies een mengeling maakt van de twee criteria 

door het niet aanwezig zijn van een reëel risico enkel te beoordelen vanuit de aanwezigheid van een 

behandeling in het land van herkomst, maar dit risico niet  op basis van de ziekte te beoordelen.  

 

Uit het voormelde medisch advies blijkt voorts dat de arts-adviseur heeft geoordeeld dat de door verzoeker 

benodigde behandeling en medicatie beschikbaar en toegankelijk zijn in India. Hieruit blijkt dat de arts-

adviseur eveneens het risico op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen 

adequate behandeling in India bestaat, is nagegaan. Uit het geheel van het advies blijkt aldus dat de arts-

adviseur uitdrukkelijk en afzonderlijk is ingegaan op beide hypotheses van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet. Verzoeker toont geenszins aan dat zijn aanvraag onjuist of onvolledig is beoordeeld 

in het licht van de voormelde bepaling.  

 

Waar verzoeker aanvoert dat het medisch advies stelt dat het om een problematiek gaat die een reëel 

risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, dat op basis daarvan de aanvraag dan ook gegrond 

had moeten worden verklaard, kan hij niet worden gevolgd. Immers wordt in het medisch advies gesteld, 

het weze herhaald, dat verzoeker kan reizen. Hieruit blijkt afdoende dat de arts-adviseur het reëel risico 

voor het leven en de fysieke integriteit is nagegaan. Ook uit de conclusie van het medisch advies kan niet 

afgeleid worden dat de arts-adviseur meent dat het gaat om een problematiek die een reëel risico inhoudt 

voor het leven of de fysieke integriteit. Immers wordt niet gesteld dat de diabetes mellitus, met nood aan 

medicatie, van verzoeker beschouwd wordt als een medische problematiek die een reëel risico kan 

inhouden voor zijn leven of fysieke integriteit doch wel dat deze aandoening dient te worden beschouwd 

als een medische problematiek die een reëel risico kan inhouden voor zijn leven of fysieke integriteit indien 

dit niet adequaat behandeld en opgevolgd wordt. Hij maakt dan ook niet aannemelijk dat zijn aanvraag 

gegrond had moeten worden verklaard. 

 

In de conclusie van zijn advies stelt de arts-adviseur dat uit het voorgelegde medische dossier niet kan 

worden afgeleid dat verzoeker op zodanige wijze aan een aandoening lijdt dat deze een ernstig risico 

inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit aangezien de noodzakelijke medische zorgen beschikbaar 

en toegankelijk zijn in het herkomstland. De arts-adviseur concludeert dat er derhalve vanuit medisch 

standpunt geen bezwaar is tegen een terugkeer naar het herkomstland. De arts-adviseur betwist niet dat 

verzoeker aan de voornoemde aandoening lijdt. Hij heeft evenwel geoordeeld dat deze aandoening 

verzoeker niet verhindert om te reizen en dat hij in India de nodige medische zorgen kan krijgen. De 
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aandoening van verzoeker houdt slechts een gevaar in voor zijn leven of fysieke integriteit indien deze 

niet adequaat kan worden behandeld in India, waarbij de arts-adviseur aangeeft dat dit in casu niet het 

geval is. Aangezien de behandeling beschikbaar en toegankelijk is, kan de voorgelegde aandoening 

evenmin worden beschouwd als een aandoening die een reëel risico op onmenselijke of vernederende 

behandeling inhoudt. Bijgevolg besluit de arts-adviseur dat er vanuit medisch standpunt dan ook geen 

bezwaar is tegen een terugkeer naar het land van herkomst. 

 

Verzoeker bekritiseert verder dat de bronnen die de arts-adviseur raadpleegt om de toegankelijkheid van 

de medische zorgen in India te onderzoeken, dateren van 2016 waardoor de informatie waarop de 

beslissing is gebaseerd inmiddels zes jaar oud is. Bijgevolg is deze informatie volgens verzoeker niet 

meer actueel. De Raad bemerkt evenwel dat verzoeker nalaat effectief aan te tonen dat deze informatie 

niet meer actueel of reeds achterhaald zou zijn. Verzoeker brengt geen enkel element bij waaruit blijkt dat 

de informatie waarop de arts-adviseur zich heeft gebaseerd inmiddels niet meer klopt. Het loutere feit dat 

deze informatie reeds zes jaar oud is, bewijst op zich niet dat deze informatie achterhaald is.  

 

In het derde onderdeel van zijn middel voert verzoeker aan dat de arts-adviseur enkel advies mag geven 

over de medische aspecten van het dossier. De arts-adviseur heeft volgens verzoeker geen enkele 

bevoegdheid om enig advies te geven dat buiten zijn medische competentie ligt. Nochtans bezondigt het 

advies zich op diverse punten aan motieven die op geen enkele wijze uit zijn medische competentie 

kunnen voortvloeien, aldus verzoeker. Hij verwijst hierbij naar het medisch advies en  de toegankelijkheid 

van de medische zorgen in India en de verhouding tussen de gezondheidszorg in India en die in België. 

Volgens verzoeker mag de arts-adviseur evenmin verwijzen naar rechtspraak gezien hij geen jurist is. 

Vervolgens haalt verzoeker de motieven aan waarin de arts-adviseur aangeeft dat het erg onwaarschijnlijk 

is dat verzoeker in het herkomstland geen familie, vrienden of kennissen zou hebben bij wie hij terecht 

kan en dat zijn Belgische partner hem kan bijstaan.  

 

De Raad stelt echter vast dat het oordeel van verzoeker geen steun vindt in artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet. Het weze herhaald dat dit artikel bepaalt dat: “De beoordeling van het in het eerste lid 

vermelde risico, van de mogelijkheden van en van de toegankelijkheid tot behandeling in zijn land van 

herkomst of het land waar hij verblijft, en van de in het medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad 

van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een 

geneesheer aangeduid door de minister of zijn gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze 

geneesheer kan, indien hij dit nodig acht, de vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen 

van deskundigen.” Bijgevolg wordt onder meer het onderzoek naar de toegankelijkheid van de 

behandeling gevoerd door de arts-adviseur. Dat hij zich enkel over de medische aspecten zou kunnen 

uitspreken, zoals verzoeker voorhoudt, vindt geen grondslag in de wet. Aldus kan, gelet op de duidelijke 

bewoordingen van voormeld artikel en waarbij wordt gewezen op het feit dat de beoordeling van de 

toegankelijkheid van de behandeling in het land van herkomst gebeurt door de arts-adviseur of een 

geneesheer aangeduid door de minister of zijn gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft, waarbij 

geen beperking wordt voorzien tot medische elementen, het betoog van verzoeker niet worden 

aangenomen. 

 

Waar verzoeker in fine van dit onderdeel nog betoogt dat ook de beschouwing dat het onwaarschijnlijk is 

dat hij op niemand zou kunnen terugvallen in het land van herkomst buiten de competentie en de taak 

van de arts-adviseur valt, dringt dezelfde vaststelling zich op. Verzoeker ontkent bovendien de 

aanwezigheid van familie en vrienden in India niet.  

 

Samengevat moet worden vastgesteld dat in de bestreden beslissing wel degelijk wordt gemotiveerd 

waarom de gemachtigde heeft geoordeeld dat de betrokken elementen thans niet aan de orde zijn. De 

arts-adviseur is in casu eveneens alle pertinente gegevens nagegaan die hij noodzakelijk acht om zijn 

beslissing te kunnen nemen. De door verzoeker aangehaalde elementen met betrekking tot de medische 

toestand werden onderzocht, doch niet weerhouden. Er blijkt niet dat de arts-adviseur op zich de 

bevindingen van de behandelende arts betreffende de aandoeningen van verzoeker, de ernst hiervan of 

de hiervoor nog vereiste opvolging betwist. De Raad wijst er vervolgens op dat de arts-adviseur een 

onderzoek heeft gevoerd naar zowel de beschikbaarheid als de toegankelijkheid in het land van herkomst 

van de nog vereiste medische opvolging. Verzoekers aangevoerde grieven maken geenszins aannemelijk 

dat de gemachtigde niet in alle redelijkheid tot de bestreden beslissing is gekomen, noch wordt 

aangetoond dat niet het volledige onderzoek voorzien in artikel 9ter van de vreemdelingenwet op een 

zorgvuldige, correcte en individuele wijze werd gevoerd. Verzoeker slaagt er niet in op concrete wijze 

uiteen te zetten op welke manier de motivering van de gemachtigde of van de arts-adviseur niet zou 
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volstaan in het licht van de elementen die hij in het kader van zijn aanvraag heeft aangehaald. De 

bestreden beslissing steunt op dienende, deugdelijke, afdoende en pertinente motieven, die steun vinden 

in het administratief dossier. Met zijn betoog toont verzoeker dan ook niet aan dat de motivering niet 

afdoende zou zijn, noch dat de bestreden beslissing niet zou stoelen op een correcte feitenvinding of dat 

geen voldoende onderzoek zou hebben plaatsgevonden. Een schending van de uitdrukkelijke 

motiveringsplicht, van artikel 9ter van de vreemdelingenwet of van de overige aangehaalde artikelen of 

beginselen wordt niet aangetoond. 

 

Het enige middel is ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig juni tweeduizend 

tweeëntwintig door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 

 

 

 

 

 


